
पथृ्वीवर सजीवाांचा ववकास कसा झाला?   
जोआना कोल, चित्र : अलीकी   मराठी : स्नेहल, िाप्ॲता 



एकदा एक शेतकरी आपली शेतजमीन खोदत होता. 

तेव्हा त्याला एक दगड वमळाला.  तो दगड एखाद्या हाडासारखाच वदसत होता. 



पानाांच्या चकां वा कीटकाांच्या आकाराांिे छाप असलेले चनरचनराळे दगड जगभरातल्या 

लोकाांना चमळाले. काहीं दगडाांवर तर पावलाांिे ठसे होत.े 

अजनू एकदा कधीतरी एका लहान मलुालासदु्धा एक दगड सापडला. त्या दगडािा आकार 

अगदी समदु्रातल्या च ांपल्यासारखा होता.  



सजीवाांसारख्या चदसणाऱ्या या दगडधोंड याांनी माणसाांना नेहमीि कोड यात टाकत आणले आह.े  

लोक चविार करत होते, ह ेअपघाताने तर तयार झाले नसतील?   

जसे आका ातल्या ढगाांिे आकार अनेक वेळा वेगवेगळ्या प्राणयाांसारखे वाटतात, तसेि ह े

दगडसदु्धा योगायोगाने सजीवाांसारखे चदसत असतील का?  

चकां वा ह ेदगड म्हणजे खरोखरि पवूीच्या काळातील चजवांत वनस्पती आचण प्राणयाांिे अव ेष तर 

नसतील? असाही प्रश्न त्याांना पडला. 



जनु्या काळापासनू असे खपू सारे दगड सापडत आले आहते. 

वैज्ञाचनकाांनी त्याांिा बारकाईने अभ्यास दखेील केला आह.े 

त्यावप्ॳन वैज्ञाचनक असे साांगतात की, खरोखरि ह ेदगड पवूीच्या काळातील वनस्पती चकां वा प्राणयाांिे 

अव ेष आहते. 



लाखों-करोडो वषाांपवूी पथृ्वीवर अ ा प्रकारच्या वनस्पती आचण प्राणी अचस्तत्वात होते.  

अनेक वषाांच्या काळात त्याांच्या अव ेषाांिे प्ॲपाांतर कठीण अ ा दगडाांमध्ये झाले. 

वैज्ञाचनक अ ा दगडाांना ‘फॉवसल्स’ (मराठी: ‘जीवाश्म’) असे म्हणतात.  

फॉचसल्स  ब्दािा अर्थ आह े‘खोदताना चमळालेले’ तर  

(जीवाश्म हा  ब्द “जीव” आचण “अश्म” म्हणजे दगड या दोन  ब्दाांनी बनला आह.े) 



बहुतेक जीवाश्म, दगडाांच्या चनरचनराळ्या र्राांमध्ये सापडतात. 

लाखो वषाांपवूी गाळ आचण वाळूिे आलटून पालटून एकावर एक र्र तयार होत गेल.े  

कालाांतराने दाबामळेु गाळ-वाळूपासनू कठीण असे खडक तयार झाल.े  

या खडकाांिे सदु्धा एकावर एक असे र्र तयार झाल.े अगदी, वेगवेगळे र्र असलेल्या केक सारखे! 

त्यातला सवाथत खालिा र्र सगळ्यात आधी बनलेला, त्यामळेु सगळ्यात जनुा,  

तर सवाथत वरिा र्र अर्ाथति सगळ्यात नवा! 



वेगवेगळी चनरीक्षणे-परीक्षणे कप्ॳन कप्ॳन वैज्ञाचनक दगडाांिे वय अिकू साांग ू कतात. 

जरी भकूां पामळेु दगडाांिे र्र तटुले, वेडेवाकडे झाले, तरीही वैज्ञाचनक त्यातले सगळ्यात जनेु 

र्र कोणते ह ेआपल्याला साांग ू कतात. 

भकूां पामळेु वेडेवाकडे झालेले र्र दगडाांिे मळू र्र 



साधारण 200 वषाांपवूी इांग्लांडमध्ये चवल्यम चस्मर् नावािे एक इांचजचनयर होऊन गेल.े 

त्याांच्या दखेरेखीखाली एकदा कालवा काढणयािे काम सपु्ॲ होते.  

कामगाराांनी जमीन खोल खोल खणायला सपु्ॲवात केली आचण त्याांना दगडाांिे वेगवेगळे र्र 

चदसायला लागल.े 



चस्मर्च्या लक्षात आले की दगडाांच्या र्राांमध्ये अनेक जीवाश्म आहते. 

आचण अजनू एका गोष्टीने त्याांिे लक्ष वेधनू घतेले - प्रत्येक र्रामध्ये असलेले चवच ष्ट प्रकारिे जीवाश्म! 

काही चवच ष्ट प्रकारच्या प्राणी आचण वनस्पतींच्या जीवाश्माांिे गट नेहमी एकाि र्रामध्ये सापडत होते. 



जगातील इतर वैज्ञाचनकाांनीही दगडाांिे र्र आचण त्यात सापडणारे जीवाश्म गट याबाबत असेि चनरीक्षण 

नोंदवल.े  

दगडाांच्या सवाथत जनु्या म्हणजेि सवाथत खालच्या र्राांमध्ये अचत य साधी रिना असलेल्या वनस्पती 

आचण प्राणयाांिे जीवाश्म आढळतात.   

ह ेजीवाश्म फक्त एका पे ीपासनू बनलेल्या (एकपे ीय) सजीवाांिे होते!  

त्यामानाने नव्या र्राांमधील जीवाश्मे ही जास्त गुांतागुांतीिी रिना असलेल्या वनस्पती-प्राणयाांिी आढळतात. 

या जीवाश्माांमधील प्राणी एकापेक्षा जास्त पे ींनी बनलेले (बहुपे ीय) होते, त्याांना कवि चकां वा साांगाडा 

होता आचण त्याांच्या  रीरािे अवयवसदु्धा होते.  

यामध्ये पाने, मळेु, खोड आचण फूल असे अवयव असलेल्या वनस्पतींदखेील होत्या. 

एकपेशीय सजीव इतके छोटे असतात की, 

मायक्रोस्कोपशशवाय तयाांना पाहता येणे अशक्य! 



दगडाांच्या अनेक थराांनी बनलेला हा 
काळाचा तुकडा आहे. 

(काळ)  
माणसू 

  वगेवगेळे सस्तन प्राणी 
अनेक सपषु्प झाडे  
    वगेवगेळे पक्षी 
  वेटिे डायनॉसोर 
पचहली सपषु्प झाडे 

वगेवगेळे डायनॉसोर 
पचहले पक्षी  

पचहले डायनॉसोर 
पचहले-छोटे सस्तन प्राणी  

सरपटणारे प्राणी, कीटक, 
अपषु्प वनस्पती/झाडे 

पचहले सरीसपृ प्राणी 
नेिे वगीय झाडे 

वगेवगेळे उभयिर प्राणी 
हाडे असलेले मास,े पचहले 

उभयिर प्राणी आचण कीटक  
पचहली जचमनीवरिी झाडे 

पचहले जबडा असलेले मासे  
जबडा नसलेले मास(ेपाठीिा  
कणा असलेले पचहले प्राणी) 

पचहले कविधारी प्राणी 
समदु्री वनस्पती  

पचहले सजीव  
(एकपे ीय प्राणी 
आचण वनस्पती) 



जीवाश्माांच्या र्राांिी ही माांडणी आपल्याला एक महत्वािी गोष्ट साांगते. 

ती गोष्ट आह ेपथृ्वीवरिे सजीव कसे चनमाथण झाले, ते कसे बदलत गेले यािी! 

  

पथृ्वीवर जीवसषृ्टीिी सपु्ॲवात झाली ती एकपे ीय  ैवाल (अल्गी) आचण जीवाण ू

(बॅक्टेररया) याांसारख्या साध्यासोप्या वनस्पती चकां वा प्राणयाांच्या प्ॲपात... 

स्टारचफ   

अल्गी 

ब्रॅचकओपॉड 

जेलीचफ  

समदु्री वनस्पती 
ट्रायलोबाईट 



हळूहळू जेलीचफ  आचण स्पांजसारखे अचधक गुांतागुांतीिे सजीव चनमाथण झाले.  

जसा काळ पढेु सरकत गेला तसतसे नवनवीन वनस्पती आचण प्राणी चवकचसत होत गेल.े 

काळाबरोबर ह ेसजीव अजनू जास्त गुांतागुांतीिे होत गेले आचण एका सजीवापेक्षा अचत य 

वेगळा दसुरा सजीव असे त्याांिे प्रकार चवकचसत होत गेले. 

यरूीटेररड 

गोगलगाय 

स्पांज कोरल/ प्रवाळ 

समदु्री चलली  

आमथडथ मासा  

चसफॅलोपॉड/  ांख असलेले प्राणी 



बदलाांच्या या प्रचियेत प्रािीन सजीवाांपैकी काही सजीव वषाथनवुषे चजवांत राचहले.  

पण बाकी अनेक कायमस्वप्ॳपी नष्टसदु्धा झाल.े. 

तरीही काळाच्या ओघात नवनवीन वनस्पती चकां वा प्राणी चनमाथण होत राचहले.  

पथृ्वीवर जीवसषृ्टी वाढत होती आचण त्याांिा चवकासही होत होता. 

 हॉसथ- -ूिॅब (खेकडा) 

डॅ्रगनफ्लाय/ ितरु  

लोब-चफन मासा 

जचमनीवरच्या वनस्पती  

आपल्यासारखी फुफ्फुसे  

असलेला मासा (लांग चफ ) 

स्टेचनओसॉरस 



समदु्री वनस्पती 

टेरानोडॉन 

आचकथ ऑप्टेररक्स 

पक्षी 

वलूी मॅमर् 

डायनॉसोर  रामाचपरे्कस  
माणसू  

सपषु्प वनस्पती 

श्र ू

सेबर-टूरे्ड टायगर 
 

गोगलगाय 

मगर 

मास े

 हॉसथ- -ूिॅब 
(खेकडा) 



पण ह ेनवीन प्राणी आचण वनस्पती आले तरी कोठून? 

अनेक वषाांच्या अभ्यासातनू वैज्ञाचनकाांिे अनमुान आह ेकी, पवूीच्या वनस्पती आचण प्राणयाांपासनू नवीन प्राणी 

आचण वनस्पतींिी चनचमथती झाली. र्ोडक्यात आधीिे सजीव ह ेनवीन सजीवाांिे पवूथज होत...  

साधारण  ांभर-एक वषाथपवूी चाल्सस डाववसन नावाच्या वैज्ञाचनकाने एक पसु्तक चलहीले. ते खपूि प्रचसद्ध झाले. 

साध्या एकपे ीय सजीवाांपासनू गुांतागुांतीच्या बहुपे ीय सजीवाांिी चनचमथती क ाप्रकारे झालेली अस ू कते, ह ेया 

पसु्तकाने स्पष्ट कप्ॳन साांचगतले.  

या प्रचियेला “इव्होल्युशन” म्हणजेि “उत््ाांती” असे नाव चदले गेले. 



एक प्राणी दसुऱ्या प्रकारच्या प्राणयात प्ॳपाांतररत होतो, अ ी कल्पना करणां सदु्धा कठीण आह!े  

अर्ाथति, एखादा प्राणी, दसुऱ्या प्रकारच्या प्राणयात असा एकदम नाही बदलत!  

तमुिा कुत्रा अिानक माांजर नाही बन ू कत.  

चकां वा झटक्यात एखाद्या मा ािा बेडूक नाही होऊ  कत. 

पण वैज्ञाचनकाांनी दाखवनू चदले आह ेकी, आधीच्या सजीवाांपासनू नवीन प्राणी-वनस्पती चनमाथण 

होणयासाठी लाखो-करोडो वषे जावी लागतात. 

ह ेकसां  क्य आह!े!! 

खरां असेल का ह?े 

म्याऊSSS 



उत्िाांतीिे एक महत्वािे उदाहरण म्हणजे उभयिर प्राणयाांिी (अॅम्फीचबयन) उत्पत्ती..  

बेडूक आचण सॅलामँडरसारखे उभयिर, “लोब-चफन” प्रकारच्या मा ापासनू चवकचसत झाल्यािे परुावे सापडतात. 

हा मासा साधारण 39-40 कोटी वषाांपवूी अचस्तत्वात होता.  

लोब-चफन मा ाांच्या पांखात जास्त ताकद होती, जयाांच्या मदतीने ते नद्याांच्या तळा ी सरपटत पढेु जायिे. 



पाणयाच्या आत श्वास घणेयासाठी लोब-चफन मा ाांना इतर अनेक मा ाांसारखेि कल्ले होते.  

च वाय त्याांच्याकडे आपल्या फुफ्फुसाांपेक्षा साधी रिना असलेले फुफ्फुस होते.  

त्यामळेु नदी आटली तरी लोब-चफन काही काळ जचमनीवर श्वास घऊे  कायिे.  

एवढेि नाही तर आपल्या ताकदवान पांखाांिा उपयोग कप्ॳन सरपटत ते दसुऱ्या नदी चकां वा तलावािा  ोध 

सदु्धा घऊे  कायि.े 



पण या लोब-चफन मा ाांिे पररवतथन उभयिर प्राणयाांमध्ये कसे झाले असेल? 

कदाचित लोब-चफन मा ाांपैकी काही जचमनीवर राहणयासाठी उपयकु्त अ ा बदलाांसह जन्मले असतील. 

कदाचित या नवीन लोब-चफनिे पांख अचधक ताकदवान बनले असतील आचण त्याांिे फुफ्फुस आकाराने आधीच्या 

चपढ याांपेक्षा जास्त मोठे असेल.  

त्या भागात त्या काळात कदाचित खपू मोठा कोरडा दषु्काळ पडला असेल. दषु्काळाांिे प्रमाण वाढून नद्या-तळी खपू काळ 

कोरडी राचहली असतील. 

या सवथ घडामोडींमध्ये आधीिे लोब-चफन मासे मप्ॳन गेल,े पण नवीन लोब-चफन चटकून राचहले असतील.  

ताकदवान पांख आचण मोठी फुफ्फुसे ह ेबदल त्याांच्याकडून पढुच्या चपढीमध्ये परावचतथत झाले असतील. 

यसू्थेनोप्टेरॉन 

39-40 कोटी वर्ाांपवूी अशस्ततवात असलेला 

लोब-शिन प्रकारातला मासा. 



अ ाप्रकारे त्याांच्या पढुिी चपढी अजनूि जास्त ताकदवान पांख घऊेन जन्माला आली. 

काळानपु्ॳप हळूहळू या पांखाांिे प्ॲपाांतर पायाांमध्ये होत गेले.  

मोकळ्या हवेत िाांगल्या प्रकारे श्वास घतेा आल्यामळेु कल्लेसदु्धा नाहीसे होत गेले.  

मळुिे लोब-चफन मासे हळूहळू नाम ेष होत गेल.े परांत ुत्याांिे वां ज पचहले उभयिर बनल.े  

 गेिायरोस्टेगस 

...आशण पढुची लाखो वर्ष तयाांचा 

शवकास होत गेला. 

इक्थायोस्टेगा 

35 कोटी वर्ाांपवूी पशहले उभयचर अशस्ततवास 

आल.े.. 



त्याि प्रकारे उभयिर प्राणी सरपटणारऱ्या प्राणयाांिे (रेप्टाइल्सिे) पवूथज बनले.   

जस;े डायनॉसोर, साप, पाल आचण मगर.... 

पढेु याि सरपटणाऱ्या प्राणयाांपासनू पचहले पक्षी चवकचसत झाले. 

उभयिर  
(अॅम्फीचबयन) 

साप 

पाल 

मगर 

आचकथ ऑप्टेररक्स 

इक्र्ायॉरचनस 

सोएलेरोसॉर 
(डायनॉसोर) 



सरपटणारे प्राणी ह ेसस्तन प्राणयाांिे (मॅमल्स) पवूथज ठरल.े सपु्ॲवातीिे सस्तन 

प्राणी उांदरासारखे (‘श्र’ूसारख)े चदसणारे होते. 

हळूहळू त्याांच्यापासनू इतर सस्तन प्राणी चवकचसत होत गेल,े जसे -  

माांजर, कुत्रा, उांदीर, घोडा, दवेमासा (व्हले मासा), माकड,  ेपटू नसलेले 

माकड (एप) आचण मानवािी सदु्धा उत्पत्ती झाली.    

सस्तन प्राणयाांिे (मॅमल्स) 
पवूथज 



प्राणयाांिा एक गट - एप आचण माणसू अ ा दोघाांिाही पवूथज होता. 

एकीकडे एप तर दसुरीकडे स्वतांत्रपणे मानवािी उत्िाांती झाली. 

गोररला  

एप जांगलात राहणारे आचण वनस्पतींवर जगणारे प्राणी आहते.  

ते सरळ उभ ेराहून दोन पायाांवर िाल ू कत नाहीत.  

मानवाच्या तलुनेत त्याांिा मेंद ूलहान असतो.  

आचण जांगलातील एप आपल्यासारखे भाषेिा उपयोग करत नाहीत. 

एप आचण मानवािा 
पवूथज 

मानव (होमो सेचपयन्स) 

वबन शेपटाची माकडे/ एप 

 

चिांपाांज़ी 





मानवािी उत्िाांती इतर सस्तन प्राणयाांच्या तलुनेत फार वेगळ्या पद्धतीने झाली.  

मानव दोन पायाांवर उभ ेराहून िालायला लागला. त्याच्या मेंदिूा आकार हळूहळू वाढत गेला.  

त्याने हत्यारे आचण अवजारे बनवली, 

भाषेिा उपयोग कप्ॳन एकमेकाां ी सांवाद साधायला (बोलायला) सपु्ॲवात केली. 

ऑस्टॅ्रलोचपरे्कस 

35 लाख ते 13 लाख 
वषाांपवूी अचस्तत्वात 

होते. 

 चनएांडरर्ल 

1.5 लाख ते 32 हजार 
वषाांपवूी अचस्तत्वात होते. 

होमो हचॅबचलस 

25 लाख ते 15 लाख 
वषाांपवूी अचस्तत्वात होते. 

होमो इरेक्टस  
17 लाख ते 2.5 लाख 

वषाांपवूी अचस्तत्वात होते. 
 आधचुनक मानव 

40 हजार वषाांपासनू 
अचस्तत्वात आह.े 



 क्रो-मॅगनॉन 

(40 हजार वर्ाांपूवी फ्रान्समध्ये राहणारे आधुननक होमो सेनपयन्स) 



उत्िाांतीिी प्रचिया घडताना कोणीही पाचहलेली नाही.  

बदलाांिी ही प्रचिया कोट यावधी वषाांच्या कालखांडात घडली आह.े 

खरे तर इतक्या मोठ या कालखांडािी कल्पना करणेही आपल्यासाठी कठीण आह.े  

पण जीवाश्म साांगत असलेली गोष्ट आपण नक्कीि “वाि”ू  कतो.  

आचण जीवाश्माांिा परुाव्याप्रमाणे वापर कप्ॳन आपण एखाद्या गपु्तहरेाप्रमाणे साांग ू कतो की - 

पथृ्वीवर साध्या एकपे ीय जीवाांपासनू आज चदसणाऱ्या अनेक गुांतागुांतीच्या प्राणी-वनस्पतींिी 

उत्िाांती क ी झाली...  





 “उत््ाांती” अथासत “इव्होल्यूशन” 

ववषयावर लहान मुलाांसाठी  

एक दुवमसळ पुस्तक 

चव षे आभार: टीिसथ कॉलेज, कोलांचबया यचुनव्हचसथटी  

(Le ’ -Read-and-Find-Out Science Books) 


